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Geachte heer Van den Wittenboer,

Dank voor uw brief van 27 januan 2012 aan de heer Banoso. Ik antwoord namens hem
omdat kwesties betreffende de grondrechten deel uitmaken van de portefeuille van
vicevoorzitter Reding, commissaris voor Justitie, Grondrechten en Burgerschap.

In uw brief spreekt u uw bezorgdheid uit over het vertoon van nazisymbolen in het
openbaar in Nederiand. U bent van mening dat dit aanzet tot haat en u verzoekt de
Commissie hiertegen op te treden.

De Europese Commissie verwerpt alle vormen en uitingen van intolerantie, omdat die
onverenigbaar zijn met de waarden en beginselen die ten grondslag liggen aan de EU. De
Commissie bestrijdt deze verschijnselen met alle middelen waarover zij krachtens de
Verdragen beschikt.

Kaderbesluit 2008/913/JBZ inzake de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van
racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht verplicht alle EU-lidstaten
ertoe het opzettelijk publiekelijk aanzetten tot geweld of haat jegens een groep personen,
of een lid van die groep, die op basis van ras, huidskleur, godsdienst, afstamming, dan
wel nationale of etnische afkomst wordt gedefinieerd, straÍbaar te stellen. Ook het
verspreiden of uitdelen van geschriften, afbeeldingen of ander materiaal kan hieronder
vallen. Het kaderbesluit moest uiterlijk op 28 november 20i0 door de lidstaten in
nationaal recht zijn omgezet.

Hoewel het gebruik van nazisymbolen als zodanig niet verboden is krachtens het EU-
recht, kan het in sommige gevallen wel onder kaderbesluit 2008/913|JBZ vallen. De
nationale autoriteiten, i.e. de politie en de rechter, moeten elk geval afzonderlijk
onderzoeken om vast te stellen of er sprake is van het opzettelijk aanzetten tot geweld of
haat.

De Commissie volgt de omzetting van het kaderbesluit door de lidstaten zo goed
mogelijk en werkt momenteel aan een analyse van de omzettingsmaatregelen die door de
lidstaten, waaronder Nederland, zijn meegedeeld. De Commissie is volgens de Verdragen
tot 1 december 2014 niet bevoegd inbreukprocedures in te leiden op basis van
kaderbesluiten. Zq zal echter in 2013 wel een rapport opstellen over de omzetting van
kaderbesluit 2008 I 9 13 I JBZ.
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